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Markéta � 5/2008 
 

Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři 
www.farnost-zhor.unas.cz 
mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 
tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 
e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 
 

1. Modlitba sv. otce Pia 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji tvou přítomnost, abych na 
tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji tvou sílu, 
abych nepadal tak často. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť ty jsi můj život a bez tebe mi chybí 
horlivost. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť tys mé světlo a bez tebe se topím 
v temnotách.  
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. 
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel tvůj hlas a následoval tě. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť toužím tě velmi milovat a vždy být 
ve společenství s tebou. 
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych ti zůstal věrný. 
 

Zůstaň se mnou, Pane. Jen tebe jediného hledám, tvou lásku, tvou 
milost, tvou vůli, tvé srdce, tvého Ducha, neboť tebe miluji           
a nežádám za to jinou odměnu, než abych tě miloval ještě více. 
Láskou pevnou, praktickou, abych tě miloval z celého srdce zde 
na zemi, abych tě mohl milovat ještě dokonaleji po celou věčnost. 
Amen. 
 

Tuto modlitbu se pater Pio modlil po svatém přijímání. Může nás 
inspirovat a pomoci nám více si vážit daru Boží přítomnosti v nás 
i daru Eucharistie, daru Ducha Svatého, který je stále s námi, aby 
nás posiloval a utvrzoval ve víře. Prosme často Pána, aby zůstával 
s námi, aby nám byl pomocí a oporou v našem životě. 
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2. Prosba o pomoc na faře 
 

Od poloviny května do konce června (snad to zvládneme do 
poutě) by měla proběhnout částečná oprava farní budovy. Nátěr 
střechy je odhadnut na 74 732 Kč, pokud během práce 
nenastanou nějaké nepředpokládané komplikace. Práce bude 
provedená profesně (výšková práce). U fasády je třeba, abychom 
tu starou otloukli a připravili pro novou. Pokud by byla pomoc 
z vaši strany, udělali bychom to brigádně. Vím, že toho máte také 
doma dost, ale když se na to vrhne víc lidí, tak se ušetří čas, 
peníze i energie. Myslím, že vzhled fary zkrášlí okolí kostela        
i obce vůbec a navíc je to také vizitka nás věřících. Děkuji všem 
za každý způsob pomoci a podpory na tomto díle.  
Ve čtvrtek v 8.30 bychom začali stavět lešení, které jsem už 
sehnal. Snad se během čtvrtku a pátku, případně soboty postaví. 
Pokud se to podaří, bylo by dobré co nejdřív začít oklepávat 
starou omítku, aby do konce června, kdy se bude omítat nově, 
zdivo trochu proschlo a vyvětralo. Díky za vaši účast a pomoc. 

3. Konec školního roku 
 

V neděli 29. června 2008 bude ve 14.00 hod. děkovná 
bohoslužba za uplynulý školní rok a pak bude následovat 
posezení na farní zahradě s opékáním buřtů. Pokud by nevyšlo 
počasí, bude setkání na faře. Zvu všechny a těším se na vás. 

4. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 

Ve sobotu 5. července 2008 budeme prožívat slavnost našich 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá bude ve Zhoři 
v 8:30 a v Arnolci v 10:30. V ten den bude také v televizi přímý 
přenos slavnostní liturgie z  Velehradu. 

5. Farní pouť u sv. Markéty 
 

V neděli 13. července 2008 bude v naší farnosti poutní slavnost 
sv. Markéty. Mše sv. budou v 8:30 a v 10:30. V 14:00 bude 
adorace a svátostné požehnání. 
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6. Česko - slovenské setkání mládeže  
 

Od 18. do 20. července 2008 se uskuteční česko – slovenské  
setkání mládeže na Velehradě. Bohatý program, setkání s našimi 
biskupy, se zajímavými lidmi i se svými vrstevníky mohou prožít 
ti, kdo se z naši mládeže zúčastní.  

7. Poutní zájezd na Slovensko  
 

V době od 16. – 20. srpna 2008 se uskuteční poutní zájezd na 
Východní Slovensko. Ubytování je zařízeno v kněžském semináři na 
Spišském Podhradí. Navštívíme asi tato místa: Turzovka, Lendak, 
Litmanová, Kežmarok, Levoča, Spišský hrad, Košice, Prešov.                 
Snad bude čas i na nějakou přírodu. Záleží na zájmu a také na počasí. 
Celková cena zájezdu cca 4 500 Kč.  

8. Poděkování za pomoc  
 

Poděkování patří těm, kteří se účastnili uklízeni půdního prostoru 
na faře v úterý 29. dubna 2008. Byla to práce náročná a prašná, 
ale faře bylo odlehčeno od zbytečného haraburdí, které tam bylo 
nashromážděno za několik let. Pán Bůh zaplať za pomoc!  
Ještě bude potřeba objednat kontejner a naložit tam vše, co nelze 
spálit nebo dát do sběru.  

9. Biřmování  
 

K přijetí svátostí biřmování se přihlásilo zatím 10 lidí. Chci 
znovu vyzvat ty, kteří chtějí tuto svátost přijmout, aby se do 
začátku prázdnin přihlásili. Jde o lidi od 14. let věku a výše. Tuto 
svátost mohou přijmout i starší, ženatí nebo vdané. Prostě ti, kteří 
ji ještě nepřijali. Je to svátost křesťanské dospělosti, při které je 
křesťan posílen Duchem Svatým ve víře a je poslán, aby sám 
svým životem dokázal předávat evangelium druhým, aby dokázal 
hájit víru a vést druhé ke Kristu. Proto je třeba, aby se každý 
zájemce přihlásil sám, aby se proto sám rozhodl, protože touto 
svátostí bere odpovědnost za život ve víře na sebe. Pak bychom 
se domluvili na pravidelných setkáních a na dalších 
podrobnostech. Je to velká příležitost k prohloubení víry a svého 
vztahu k Bohu, církvi i k druhým lidem. 
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10. Schůzky ministrantů  
 

Každý druhý pátek v měsíci je schůzka ministrantů na faře. Jedná 
se o to, aby zvláště ti mladší a nově příchozí, z kterých mám 
velkou radost, protože je to určitá jistota, že v naši farnosti 
ministranti budou fungovat a nenechají kněze u oltáře samotného, 
se trochu formovali a přiučili, aby mohli dobře plnit úkoly, které 
jsou jim při bohoslužbách svěřeny a mohli sloužit Pánu s radostí 
a bez zmatků. Myslím, že zatím to krásně funguje i díky těm 
starším, jejichž věrnost a dlouholetou službu oceňuji, ale je třeba, 
aby ti mladší převzali štafetu a pokračovali. Snad nedojde k tomu, 
že jednou kněz zůstane u oltáře sám, jak to v některých i větších 
farnostech bývá.  

11. Něco o financích  
 

Chtěl bych trochu upřesnit některé věci, které se týkají peněz, 
které dáváte knězi. Jedná se o peníze tzv. „za mši, za pohřeb nebo 
za svatbu, za křest“ apod. Tyto peníze nejsou za udělené svátosti, 
či svátostiny, protože to je služba, která je bezplatná, ale pokud 
někdo dobrovolně přispěje, je to využito k dobru farnosti. Peníze, 
které od vás dostávám využívám k opravám, k prospěchu farnosti 
a k různým akcím, které ve farnosti probíhají. Navíc je ve farnosti 
ekonomická rada, s kterou finanční věci vždy konzultuji.  
 
 
Milí farníci, tento v ěstník píšu mimořádně rychle vzhledem 
k opravám fary. Pokud tam najdete nesčetné množství chyb, 
nedivte se. Spěchal jsem a nedal to nikomu zkontrolovat. 
Díky za pochopení. Děkuji vám za vaši pomoc a podporu 
v mém poslání mezi vámi.     
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